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Hak cipta dan penggunaan kembali: 

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, 
memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk 
kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama 
penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat 
yang serupa dengan ciptaan asli. 

 

Copyright and reuse: 

This license lets you remix, tweak, and build upon work 
non-commercially, as long as you credit the origin creator 
and license it on your new creations under the identical 
terms. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian dan pembangunan sistem ini dilakukan untuk membantu pihak 

perusahaan CV Sumber Makmur Pompa dalam melakukan pencatatan secara 

komputerisasi, terintegrasi, dan memudahkan dalam melakukan pencatatan dan 

melakukan pencarian transaksi yang sudah dilakukan sebelumnya pada sistem. 

Perusahaan CV Sumber Makmur Pompa pada awalnya masih melakukan 

pencatatan dengan cara manual, seperti pencatatan yang berhubungan dengan 

penjualan dan pembelian, stok barang, harga barang, dan pencatatan penggajian 

karyawan. Dengan selesainya pembangunan sistem ini, pihak tertentu dari 

perusahaan yang menggunakan sistem seperti admin, direktur, staf gudang, dan 

kasir dapat lebih mudah untuk melakukan input data transaksi, pencarian data 

transaksi serta mencetak laporan untuk para user yang bersangkutan. Dari hasil 

penelitian dan pembangunan sistem ini, dapat ditarik kesimpulan yang berdasarkan 

dari rumusan masalah yaitu: 

Sistem yang telah dibuat ini sudah memenuhi persyaratan dan sesuai dengan 

requirement pada tahap awal proses pembangunan sistem, dimana telah berhasil 

menyediakan fitur-fitur pencatatan transaksi yang berhubungan dengan pembelian, 

retur pembelian, dan penjualan barang, juga dapat mencatat transaksi penarikan gaji 

karyawan dan pencatatan persedian barang di gudang. Dari hasil user acceptance 
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test yang diberikan kepada keempat user pada perusahaan CV Sumber Makmur 

Pompa menunjukan angka 100% dan sistem yang telah dibuat ini telah berhasil 

memenuhi tujuan dari penelitian. 

 

5.2 Saran 

Untuk kepentingan pengembangan sistem dan penelitian selanjutnya, maka 

ada beberapa saran yang dapat dianjurkan, antara lain: 

1. Untuk mengurangi terjadinya kesalahan-kesalahan dalam penggunaan 

sistem, diharapkan user yang memakai sistem ini yaitu user direktur, 

admin, gudang, dan kasir agar dapat diberikan pelatihan atau 

pembelajaran terlebih dahulu tentang tata cara penggunaan sistem 

dengan baik dan benar.  

2. Pengembangan sistem ini dilanjutkan sampai dengan tahap 

implementasi yaitu dengan membuat sistem ini secara online, website 

dengan domain yang telah ditetapkan. 

3. Adanya pemeliharaan terhadap sistem yang telah dibuat agar dapat tetap 

terjaga dengan baik, dengan cara melakukan perbaikan dan update 

apabila terjadi kesalahan maupun error dan bug pada sistem ini. 
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